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Raport Roczny za 2021 r. sporządzony przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych 
dotyczy następujących zdarzeń kolejowych, wobec których w 2021 r. PKBWK prowadziła 
postępowania:

1. poważnego wypadku kolejowego z 26 stycznia 2021 r. o godz. 07:39 na przejeździe kolejowo-
drogowym kategorii D, zlokalizowanym na szlaku Zbąszynek - Lutol Suchy, w torze nr 1, w km 
10,196 linii kolejowej nr 367 Zbąszynek - Gorzów Wielkopolski, z którego został sporządzony 
Raport nr PKBWK/05/2021;

2. incydentu kolejowego z 5 lutego 2021 r. o godz. 09:37 na stacji Gogolin, w torze nr 6, w km 
22,400 linii kolejowej nr 136 Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice, z którego został 
sporządzony Raport nr PKBWK/06/2022;

3. wypadku kolejowego z 26 lutego 2021 r. o godz. 05:32 na stacji Grodzisko Dolne, w torze nr 2, 
w km 163,654 linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk, z którego został sporządzony Raport 
nr PKBWK/02/2022;

4. poważnego wypadku kolejowego z 4 kwietnia 2021 r. o godz. 09:10 na przejeździe kolejowo-
drogowym kategorii D, zlokalizowanym na szlaku Oborniki Wielkopolskie - Rogoźno 
Wielkopolskie, w torze nr 1, w km 30,453 linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD - Piła 
Główna, z którego został sporządzony Raport nr PKBWK/01/2022;

5. poważnego wypadku kolejowego z 15 czerwca 2021 r. o godz. 10:05 na przejeździe kolejowo-
drogowym kategorii C, zlokalizowanym na stacji Kochanówka Pustków w torze nr 1, w km 
313,328 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, z którego został sporządzony Raport 
nr PKBWK/05/2022;

6. wypadku kolejowego z 30 kwietnia 2020 r. o godz. 11:50 na szlaku Świdnica Kraszowice - 
Jedlina Zdrój w torze nr 1, w km 60,885 linii kolejowej nr 285 Wrocław Główny - Świdnica 
Przedmieście, z którego został sporządzony Raport nr PKBWK/03/2022; 

7. wypadku kolejowego z 29 lipca 2021 r. o godz. 06:15 na przejeździe kolejowo-drogowym 
kategorii C, zlokalizowanym na szlaku Szczecin Gumieńce - Tantow, w torze nr 1, w km 7,585, 
linii kolejowej nr 409 Szczecin Gumieńce - Granica Państwa (Tantow), z którego został 
sporządzony Raport nr PKBWK/04/2022;

8. incydentu kategorii C57 z 16 października 2019 r. o godz. 3:54 na stacji Leszczyny, na nastawni 
„Lsz" w km 31,738 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza, z którego został sporządzony 
Raport tymczasowy PKBWK 02/T/2022 (kontynuacja postępowania podjętego w 2020 r.).
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Komisja wydała w Raporcie Rocznym za rok 2021 r. następujące zalecenia:

1. Autoryzowani zarządcy infrastruktury przyspieszą realizację wdrażania, na przejazdach 
kolejowo-drogowych kategorii D, systemów monitoringu i analizy zdarzeń (wykrywanie 
zbliżającego się pojazdu drogowego, ostrzeganie kierowców o zbliżaniu się do przejazdu 
kolejowo-drogowego, rejestrowanie zachowania pojazdu na przejeździe), a także 
identyfikujących przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

2. Certyfikowani przewoźnicy kolejowi podejmą działania organizacyjne i techniczne mające 
na celu zminimalizowanie uszkodzeń i złego stanu technicznego wagonów oraz pojazdów 
z napędem powodujących konieczność ich wyłączenia z ruchu na skutek wskazań przez 
urządzenia detekcji stanu awaryjnego taboru, potwierdzonych w warunkach warsztatowych 
(gorące maźnice, gorący hamulec skutkujący przesuniętą obręczą), a także innych usterek 
w pojazdach kolejowych będących w ruchu zauważonych przez personel obsługi.

3. Autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej, użytkownicy bocznic kolejowych, 
operatorzy kolei wąskotorowych oraz inne podmioty działające w oparciu o świadectwa 
bezpieczeństwa posiadający w obsłudze i utrzymaniu przejazdy kolejowo-drogowe kategorii 
B oraz certyfikowani przewoźnicy kolejowi i podmioty zwolnione z obowiązku uzyskania 
certyfikatu bądź autoryzacji bezpieczeństwa uprawnione do prowadzenia działalności 
na podstawie świadectwa bezpieczeństwa, podejmą działania zmierzające 
do zminimalizowania zdarzeń kategorii C64 z udziałem użytkowników przejazdów kolejowo-
drogowych, które polegały na omijaniu zamykanych rogatek i pozostawaniu pojazdów 
drogowych w strefie niebezpiecznej przejazdu (zamkniętych między rogatkami), przez 
zastosowanie m.in. postanowień ujętych w § 21 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
13 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1876).

4. Certyfikowani przewoźnicy kolejowi, autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej, 
użytkownicy bocznic kolejowych, operatorzy kolei wąskotorowych oraz podmioty zwolnione 
z obowiązku uzyskania certyfikatu bądź autoryzacji bezpieczeństwa uprawnione 
do prowadzenia działalności na podstawie świadectwa bezpieczeństwa podejmą działania 
mające na celu wyeliminowanie zdarzeń kolejowych spowodowanych niezatrzymaniem się 
pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój” lub w miejscu, w którym powinien się zatrzymać, 
albo uruchomieniem pojazdu kolejowego bez wymaganego zezwolenia.

Pełna treść raportu została opublikowana pod następującym linkiem:

https://utk.gov.pl/pl/monitorowanie/monitoring/zalecenia-bezpieczenstw/17249,Zalecenia-bezpieczenstwa.html
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